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Čĺslo zmluvy: 9976/2021

zMLuvA o DODAVKE ELEKTmr`ní

vrátane pi.e`zatia zodpovednosti za odcliýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiaciclt

sieťových s]`ižieb, uzavľetá podl'a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a dop]nenĺ níektorých zákonov a §

8 Vyh]ášky ÚRSO č. 24C013 Zz., ktorou sa ustanovujú pravid[á pre fungovanie vnútorného trliu s elektrinou a

pmvid]á pre ffingovanie vnútornél)o trliu s p]ynom v spojenĺ s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonnik v znení neskorších predpisov

medzi:

Osoba oprávnená konať:

Síd]o:

IČo

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kód banky:

MAGNA ENERGIA a.s.
Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditel'
Ing. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva a obchodný riaditel'

Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

35743565

SK2020230135

262273 8682/1100

SK2211000000002622738682

TATRSKBX

Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri OkJ'esný súd v Tmave, Oddiel: Sa, Vložka číslo:  10626/T

(ďalej len „dodávatel")

a

Osoba oprávnená konat':

Sídlo:

Koi.ešpondenčná adresa:

lč00átum narodenia:

Bank. spojenie:

IBAN:

Kód banky:

Kontaktná osoba:

Obec Homé Ze]enice

Mgr. Viera Darivčaková

Homé Zelenice 14, 920 52 Homé Zelenice

Obec Homé Zeleníce,Homé Zelenice  ]4, 920 52 Homé Zelenice

00312568

12929212/0200

SK4102000000000012929212

SUBASKBX

Mgr. Viera Darivčaková, mob: 0910 956 990, tel: 033 744 5259, e-mail:
hzhomezelenice@gmaĺl.com

(ďalej len „odberatel'")

článok 1.

Predmet zmluvy

1.    Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávatel'a po dobu účimosti tejto zmluvy:

a) dodávať elektrinu do odbemých  miest odberateľa špecifikovaných v prilohe č.  1  tejto zmluvy (ďalej  len  „odbemé

míesto")   za   podmienok   dohodnutých   v   tejto   zmluve   a   Všeobecných   obchodných   podmienkach   vydávaných

dodávateľom,  ktorých  znenie  platné  a účimé v  deň  podpisu tejto zmluvy tvon' prĺlohou č.  2  tejto zmluvy  (ďalej  len

„VOP"),

b) prevziat' za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto voči zúčtovatel'ovi odchýlok,

c)  zabezpečiť  pre  odberatel'a  distribúciu  elektriny  a  služby  spojené  s  dodávkou  elektriny  (ďalej  len„  distribučné

služby")

2.    Predmetom  tejto z].nluvy je  tiež  záväzok  odberatel'a dodanú  elektrinu  odobrať  a  zaplatiť  za dodávku  elektrĺny  a za

distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.
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Článok 1,.

Dodávka elektriny

1.ZmlwnéstranysadohodlinadodávkeelektrinyvpredpokladmommnožsModvodenomodspotrebyodberatel'av

odbemommiestemkalendámyrokpredchádzajúcikalendámemuroku,vktorombolauzatvorenátátozmluva.

2.Zaelektrinudodanúpodl'atejwzmluwjepovažovanáelektrin~ktoráprešhmeradlomvodbemommieste,v

množstvqktorédodávatel'oviposkytolprevádžkovatel'distribučnejsústavy(ďalejlen.,PDS").

Článok 1,,.

ZodpovedDost' za odchýlku

1.Dodávatel'máuzatvorenúzmluwozúčtovaníodchýloksozúčtovatel'omodchýld-akciovouspoločnosťouOKTE.

2.Dodávatel'vyhl#uje,žepreberimdpovednosťEodchýlkuodbemtel'avplnomm#ahu

3.EICkódbilančnejskupinydodávatel'a,akosubjekmzúčtovaniaodchýlky,je24X-MAGNA-E-A--B.

Článok lv.
Cena

1.Zmluvnéstra"sadohodlinacenesilovejelektriny,mdodávkuelektriny(d'alejlen„dohodnutácenopodl'atejw

zmluwoddohodnutéhodňazačiatkudodávpdon12024(ďalejlen„deňskončeniapla"udohodnutejceny"),

pričomdohodnutécenysilovejelektriny

naobdobieod1.2.2022do31.1.2024sú:

pre produkt 2T
JTWT                 O,087640  EUR/kwh

NT               O,087640  EU"twh

:::::::::%                                   ::::       "08,:::: :UJ=::
2.Okremcenymlkwhjecenadoplnenáfixnoucenoumodbemémiestovovýške0EUR/mesiac.

3.SúčasťoufaktipmdodávkusilovejelektrinybudeajfakturáciamdistribučnéslužbyvcenáchpríslušnéhoPDS,

platbamsystémovéslužbyaplatbyaprevádzkovaniesystému,schválenépreobdobiedodávbÚradomp%regulá"
sieťovýchodvetví.Súčast'oufi"ptiežbudeajodvoddoNárodnéhojadrovéhofonduurčenýosobitnýmpredpisom.

4.CenyuvedenévtejtozmluvesúcenamibezDPHaspotrebnejdane.

5.DobuplatnostiNĺzkehotarifiaVysokéhotarifturčuBPDS.Vprípadoch,kedyjeaplikovanépriebehorimeranie,

dobaplatnostiVysokéhotariftjelenvpracovnýchdňochod06mdo22mhod.

Článok v.

Platobné podmienky

1.Fakturačnýmobdobĺmpredodávkuelektriwdoodbemýchmiestpodl'atejtozmluwjeobdobieuvedenévpríloheč.1

2.Odberatďvodbemýchmiestachsročnýmodpočm(fakturačnéobdobie1rok)sazaväzujeadodávkusilovej

tejto zmluvy.

elektrinyuhrádzaťfaktúumopakovanédodanietovmaslužiebvrátaneDPH,spotrebnejdaneadistribučných

poplatkovpravidelnelxmesačnevovýške100%predpokladanéhomesačnéhoodberu,sosplatnost"MesačneU

deňmesiaca).Vyúčtovaciafaktúra,sozohl'adnenímpravidelnýchmesačnýchplatiebmásplatnost':30kalendámydeň

Odberatel'vodbemýchmiestachsmesačnýmodpočtom(fakturačnéobdobie1mesiac)sazavazujezadodávkusilovti

od vystavenia.

elektriwuhrádz*faktú"mopakovanédodanietovmaslužiebvrátaneDPH,spotrebnejd"adistnbučných

poplatkovpravidelnelxmesačnevovýške60%predpokladanéhomesačnéhoodberu,wspl@tnost'ouMesačneU

deňmesiaca).Vyúčtovaciafaktúrqsozohľadnenímplatiebzapríslušnýmesiacmásplatnost':30kalendámydeňod

1n^dávatel'ieoorávnenýúčtovďodberatel'oviúrokyzomeškaniaplatiebvovýške0,05%zdlžnejsumyfflkaždýdeň

vystavenia.



omeškmia.

4.    Ak  sa  odberatel'  dostane  do  omeškania  s  úhradou  faktúry  o  viac  ako   10  dnĺ  od  jej   splatnosti,  dodávatel'  zašle

odberatel'ovi  písomnú   upomienku.  Náklady   súvisiace   s   upomienkou   vo   výške  2,00   Eur  vyfakturuje   dodávatel'

odbemtel'ovĺ vo fÁktúre za fákturačné obdobĺe, v ktorom bola táto upomienka zaslaná.

5.    Prípad, kedy odberateľ ani v temhe 14 dní po zaslanĺ upomienky neuhradí faktúru, je podstatným poľušením zmluvy,

ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávlqr elektriny a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávatel' môže

na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odbemého miesta odberatel'a od distribučnej siete.

Článok vl.

Tľvanie zmluvy

1.    Zmluvaje uza:tvorená na dobu určitú do 3l.01.2024.

Článok vll.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  práva  a  povinnosti,  ktoré  nie  sú  upravené  touto  zmluvou,  VOP  a  Prevádzkov)h

poriadkom PDS, sa v zmysle § 261 resp. § 262 0bchodného zákonníka spravujú týmto zákonom.

2.    S výnimkou pn'padu predĺženia obdobia trvania  zmluvy  spojeného so  zmenou  ceny  pre príslušné predĺžcné  obdobie

trvania  zmluvy  za  podmĺenok  podl'a  čl.  Vl  tejto  zmluvy je  túto  2mluvu  možné  meniť  a  dopíňať  iba  písomnými

dodatkami  po  súhlase  oboch  zmluvných  strán.   Všetky  dodatky  budú  označené  poradovými   čĺslami   a  podpĺsané

osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.

3.    Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  obidvomi  zmluvnými  stranami  a  účinnost'  nadobúda  dňom

začiatku dodávky elektriny.

4.    Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdržl' po jednom z nich.

5.    Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, že

ustanovenia tejto zinluvy sú pre nich zrozumitel'né a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si

túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.

V Piešťanoch, dňa 21.9.2021

dodávateľ

V   Wnjch    2Jeqic;Qchľ.íO.2u.2i

oďherďker      H7r  V~v`   Dan.Vť.-ko:'
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Príloha č.  1 k zmluve o dodávke elektriny č.: 9976/2021

ŠpEciFiKÁciA oDBERNÝCH nm sT

P.č.
Adresa odbemého EIC kód

Deňzačíatkl,dodávky
PDS

Napät'Ová
Ročnézm]uvné

Produkt
Fakturačné

míesta úroveň množstvoLkwh] obdobie

1

Homé Zelenice 4 1 ,92052HoméZelenice
24ZZS2037758000V 01 .02.2022

Západoslovenskádistribučná,a.s. NN 29538 VO rok

2
Homé Zelenice 240,92052HoméZelenice

24ZZS2075009000B 01.02.2022
Západoslovenskádistribučná.a.s. NN 97 2T rok

3
Homé Zelenice 3,92052HoméZelenice

24ZZS20729530009 01.02.2022
Západoslovenskádistribučná,a.s. NN 4764 1T rok

4
Homé Zelenice 14,92052HoméZelenice

24ZZS2037757001Y 01.02.2022
Západoslovenskádistribučnáa.s. N 6893 2T rok

5
Homé Zelenice 70,92052HoméZelenice

24ZZS2092866000E 01 .02.2022
Západoslovenskádĺstribučná,a.s. NN 3605 1 2T rok

6
Homé Zelenice 89,92052HoméZelenice

24ZZS2037760000S 01.02.2022
Západoslovenskádistribučná,a.s. NN 4409 lT rok

7
Homé Zelenice 43,92052HoméZelenice

24ZZS2037759000Q 01.02.2022
Západoslovenskádistribučnáa.s. NN 218 lT rok

8
Homé Zelenice 241,92052HoméZelenice

24ZZS20377560004 01.02.2022
Západoslovenskádistribučná,a.s. NN 76    * " É=} rok

JC)P..,

#*=*
rc.S=~z>®

vi_,      -ŕý  ,-                    hTr V;"   DQriucqŕm'c+.
dodávateľ odberateľ
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